บทที่ ๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเตรียมพล
พ.ศ. ๒๕๑๕
--------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับของทหารเกี่ยวกับการเตรียมพลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การเตรียมพล พ.ศ.
๒๕๑๕"
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อบังคับทหารบกว่าด้วยการเตรียมพล ๘๑ ซึ่งให้ใช้ตามคาสั่ง
ชี้ แ จงของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ลงวั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๔๘๑ และข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้อบังคับทหารบกว่าด้วยการเตรียมพล ๘๑ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๐๓
บรรดาความในข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ใด ในส่ ว นที่ ไ ด้ น ามาก าหนดไว้ ใ น
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
๓.๑ "ภูมิลาเนาทหาร" ได้แก่ท้องที่อาเภอซึ่งได้ไปแสดงตนเพื่ อลงบัญชี
ทหารกองเกิ นไว้ หรือท้ องที่อาเภอใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ย้ายมามีถิ่นที่อยู่เป็นหลักฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๓.๒ "ภูมิลาเนา" ได้แก่ถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสาคัญที่ตั้งทาการหาเลี้ยงชีพ
ประจาอยู่ เป็นหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
๓.๓ "รุ่นปี" หมายความว่า ปีพุทธศักราชที่ทหารกองประจาการ หรือ
ทหารกองเกิน ซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้
ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้ว ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ เช่น คนซึ่งถูกปลดใน
พุทธศักราช ๒๕๐๙ จะเป็นวัน เดือน ใดก็ตาม ให้เรียกว่า "ทหารกองหนุนรุ่นปี ๒๕๐๙"
๓.๔ "ชั้นปี" หมายความว่า ปีพุทธศักราชที่ชายผู้นั้นมีอายุครบ ๑๘ ปี
บริบูรณ์ เช่น คนเกิดในพุทธศักราช ๒๔๙๑ จะเป็น วัน เดือนใดก็ตาม อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ใน
พุทธศักราช ๒๕๐๙ ให้เรียกว่า "คนชั้นปี ๒๕๐๙"

๓.๕
"เงินรายเดือน" หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากงบประมาณ
รวมทั้งเงินเพิ่มค่าวิชาและหรือเงินเพิ่ ม การเลื่อนฐานะและหรือเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายและหรือเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
๓.๖ "ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเท่า หรือสานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
๓.๗ "รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า
๓.๗.๑ องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
๓.๗.๒ บริษัทจากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการมี
ทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
๓.๗.๓ บริษัทจากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการ
และหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม ๓.๗.๑ และหรือ ๓.๗.๒ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
๓.๗.๔ บริษัทจากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการ
และหรือรัฐวิสาหกิจตาม ๓.๗.๓ และหรือ ๓.๗.๑ และหรือ ๓.๗.๒ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อย
ละห้าสิบ
๓.๗.๕ บริษัทจากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ
หรือรัฐวิสาหกิจตาม ๓.๗.๔ และหรือ ๓.๗.๑ และหรือ ๓.๗.๒ และหรือ ๓.๗.๓ มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ
๓.๘ "ทหารกองเกิน" หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และ
ยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๓.๙ "ทหารกองประจาการ" หมายความว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจาการ
และได้รับราชการในกองประจาการ จนกว่าจะได้ปลดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๑๐ "ทหารประจาการ" หมายความว่า ทหารซึ่งรับราชการตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด ซึ่งไม่ใช่ทหารกองประจาการ
๓.๑๑ "ทหารกองหนุน" หมายความว่า
๓.๑๑.๑ ทหารซึ่ ง รั บ ราชการในกองประจ าการครบก าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือทหารกองเกินซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบีย นกองประจาการแล้ว ปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ
๓.๑๑.๒ ทหารซึ่งปลดจากกองเกิ น หรือทหารซึ่งปลดจากกอง
ประจาการ โดยต้องจาขังหรือจาคุกมีกาหนดวันที่จะต้องทัณฑ์หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑
ปี หรือกระทาความเสื่อมเสียให้แก่ราชการทหาร แล้วถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒

๓.๑๒ "ทหารนอกประจาการ" หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน และพลทหาร ซึ่งถูกปลดจากประจาการหรือกองประจาการ และนายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร ซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วถูกปลด

หมวด ๑
ประเภทการเตรียมพล
ข้อ ๔ การเตรียมพล แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๔.๑ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
๔.๒ การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
๔.๓ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
๔.๔ การระดมพล
ข้อ ๕ การเรีย กพลเพื่ อตรวจสอบ คือการเรียกบุคคลตามข้อ ๑๓. เข้ารับการ
ตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และ ซักซ้อมระเบียบการ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการที่
จะปฏิบัติการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดม
พลตามแผน
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบนี้ โดยธรรมดากระทาในยามปกติ
ข้อ ๖ การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร คือการเรียกบุคคลตามข้อ ๑๙ เข้ารับการฝึก
หรือทบทวนวิชาทหาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารนี้ โดยธรรมดากระทาในยามปกติ
ข้อ ๗ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือการเรียกบุคคลตามข้อ ๒๔ เข้า
มาทดสอบแผนหรือเตรียมรับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่กาหนด

ข้อ ๘ การระดม คือการเรียกบุคคลตามข้อ ๒๙ เข้าบรรจุหน่วยทหารในเมื่อ
ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน เพื่อขยายกาลังตามอัตราสงคราม
ข้อ ๙ การเรียกพลตามข้อบังคับนี้ ผู้มีอานาจสั่งการเรียกพลผู้ใดประสงค์จะสั่งการ
เรี ย กพลให้ ร ายงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ขั้ น จนถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมเพื่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดาเนินการเรียก
ให้ ตามนัยแห่งกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในรายละเอียดของการเรียกพลให้เป็นไปตามความประสงค์ของทาง
ราชการทหาร

หมวด ๒
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
ข้อ ๑๐ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือการเรียกบุคคลตามข้อ ๑๓ มีความมุ่งหมายสาคัญเพื่อ
๑๐.๑ ทดสอบผลการเรี ย ก โดยให้ ผู้ ถู ก เรี ย กเข้ า มารายงานตั ว เอง ณ
ตาบล วันและเวลาที่กาหนดให้ เพื่อตรวจสอบการเดินทาง เพื่อให้เกิดความเคยชินต่อการเรียกและ
เพื่อทราบสถิติที่เรียกได้
๑๐.๒ ตรวจสอบบั ญ ชี เ ป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ ทราบว่ า ยั ง มี ตั ว จริ ง และ
หลักฐานถูกต้องหรือไม่
๑๐.๓ ทดสอบและตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย เพื่อเตรียมไว้จ่ายได้
ถูกต้อง
๑๐.๔ ตรวจร่างกาย โดยให้แพทย์ตรวจว่า ผู้ใดมีร่างกายสมบูรณ์หรือไม่
เพียงใด ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การเตรียมพล
๑๐.๕ อบรมและบรรยายเรื่องที่ทหารควรทราบ เป็นการกระตุ้นเตือน
หรือเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ทหารตื่นตัวและมั่นใจว่า ตนยังเป็นทหารอยู่เสมอ
๑๐.๖ ชี้แจงและทบทวนหน้าที่ของทหาร
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบนี้ ก่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการที่จะปฏิบัติการเรียกพล
เพื่อฝึกวิชาทหารหรือการ เรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรือการระดมพล
ข้อ ๑๑ ภายใต้บัง คั บแห่งข้อ ๙ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก หรือผู้บังคับการ
จังหวัดทหารบกที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาค เป็นผู้มีอานาจสั่งการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ และเป็นผู้
วางแผนโดยตลอด

การเรียกพลเพื่อตรวจสอบนี้มุ่งหมายให้กระทาทุกปี โดยจะกระทาพร้อมกัน ครั้ง
เดียวตลอดพื้นที่หรือจะเรียกเฉพาะบางจังหวัดทหารบก หรือบางจังหวัด หรือบางอาเภอหมุนเวียน
กันไปก็กระทาได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และงบประมาณที่จะสนับสนุนได้
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือ
๑๒.๑ เจ้าหน้าที่เตรียมการ เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
หรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาค ที่จะวางแผนและเตรียมการโดยตลอด แต่
ในบางโอกาสผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่ขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกอาจได้รับมอบหน้าที่ให้
วางแผนและเตรียมการเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกของตน
สาหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ หากจะทา
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบด้วย ก็ ให้แจ้งความต้องการไปยังกองทัพบก เพื่อดาเนินการให้โดยระบุ
ความประสงค์ลงไปให้แน่ชัด เช่น ต้องการเรียกทหารรุ่นปี หรือชั้นปีใด ในท้องที่จังหวัดใด เมื่อใด
นอกจากนี้จะต้องทาความตกลงในรายละเอียดทางธุรการต่าง ๆ ด้วย เช่นงบประมาณค่าใช้จ่ายจะให้
ดาเนินการอย่างไร ทั้ง นี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมการดังกล่าวสามารถวางแผนและเตรียมการ ใน
รายละเอียดต่อไปได้
๑๒.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่
จะจัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพื่อปฏิบัติการ โดยมีผู้อานวยการทั่วไป ๑ คน กับนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวนและพลทหาร เป็นผู้ช่วยเหลือตามสมควร ถ้าแยกปฏิบัติการพร้อมกันหลายสาย
ทุก ๆ สาย ต้องมีผู้อานวยการประจาสาย ๑ คน กับมีนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
และพลทหาร เป็นผู้ช่วยเหลือตามสมควร
สาหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ซึ่งต้องการเรียกพล
เพื่อตรวจสอบ จะได้ส่งนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและพลทหารเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการของกองทัพบกตามที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการร้องขอ เพื่อให้งานในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
ดาเนินการไปตามความต้องการของตน
หากการเรียกพลเพื่อตรวจสอบในครั้งคราวนั้น ต้องเรียกนายทหารสัญญาบัตรนอก
ประจาการต่ากว่าชั้นนายพลด้วย ก็ให้กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศดาเนินการเรียกนายทหารเหล่านี้เอง
ส่วนนายทหารนอกประจาการชั้นจอมพลและนายพล ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาเนินการให้
การดาเนินกรรมวิธีต่อนายทหารสัญญาบัตรทั้งหมดดังกล่าวให้แต่ละส่วนราชการพิจารณาตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจแยกกระทา ณ หน่วยต้นสังกัด หรือ ณ บริเวณที่จังหวัดทหารบกทาการเรียกพล
กาหนดก็ได้ หากกระทาแยก ณ หน่วยต้นสังกัดให้ผู้บังคับหน่วยที่เรียกจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดังกล่าว
ข้างต้น และเจ้าหน้าที่รับคนตาม ข้อ ๑๒.๓ โดยอนุโลมตามความเหมาะสมและจาเป็น
๑๒.๓ เจ้าหน้าที่รับคน เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับทหารของกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งส่งมาติดต่อขอรับตัวทหารที่ถูกเรียกจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการภายหลังการดาเนินกรรมวิธี เกี่ยวกับการเรียกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนาไปดาเนินการตาม
ความมุ่งหมายแห่งการเรียกในครั้งนั้น ๆ ของแต่ละกองทัพต่อไป
ข้อ ๑๓ ผู้มีหน้าที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบได้แก่
๑๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๑๓.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๑๓.๓ นายทหารประทวน และพลทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑
๑๓.๔ พลทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ซึ่งเคยเข้ารับราชการกองประจาการ
๑๓.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งเคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารแล้ว
๑๓.๖ ทหารกองเกินซึ่งเคยเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารแล้ว
ในบางท้ อ งที่ ที่ มี ผู้ มี ห น้ า ที่ เ ข้ า รั บ การเรี ย กพล เพื่ อ ตรวจสอบเป็ น จ านวน
มาก บุคคลเหล่านี้อาจถูกเรียกแต่เฉพาะบางประเภท หรือ บางชั้นก็ได้
ข้อ ๑๔ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ กระทาโดยวิธีประกาศให้ผู้ซึ่งทางราชการทหาร
ต้องการเรียกมารายงานตนเองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ณ สถานที่หรือตาบลหนึ่ง ตามภูมิลาเนาทหารใน
วันเวลาที่กาหนด เพื่อให้ผู้ถูกเรียกได้รับการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จในวันเดียว สาหรับในบางท้องที่ซึ่ง
เกรงว่าจะใช้วิธีการประกาศไม่ได้ผล ก็ให้ใช้วิธีออกหมายเรียก
เมื่อมีผู้ถูกเรียกเข้ารับการตรวจสอบซึ่งไปทามาหาเลี้ยงชีพอยู่ในท้องที่อาเภออื่นชั่วคราว ถ้าไม่
สามารถจะไปรายงานตนตามที่ถูกเรียกดังกล่าว ได้มาชี้แจงต่อนายอาเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราวนั้นก่อน
ถึงกาหนดวันเรียก และสอบสวนเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็อนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันได้ แล้วแจ้งไป
ยังนายอาเภอท้องที่ที่เรียกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชี้แจง
ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ต้องจัดเตรียมการเรื่องอาหารที่จะจัดเลี้ยงหรือให้ผู้ถูกเรียกซื้อ
รับประทาน น้าดื่ม น้าใช้ ส้วม การป้องกันการเจ็บไข้ และอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ ไว้ให้พร้อม อย่าให้เป็นการยากลาบากแก่ผู้เข้ารับการตรวจสอบได้
ข้อ ๑๕ การปฏิบัติในการตรวจสอบนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินกรรมวิธีในการ
ตรวจสอบ
ครบถ้วนตามความมุ่งหมายในข้อ ๑๐ แล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๖๔.๑

หมวด ๓
การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ข้อ ๑๖ การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร คือการเรียกบุคคลตามข้อ ๑๙ เข้ารับการฝึกหรือ ทบทวน
วิชาทหาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารนี้โดยธรรมดากระทาในยามปกติและให้กระทาโดยแยก
ฝึกตามหน่วยทหาร หรือจะให้หน่วยหนึ่งหน่วยใดทาการฝึกเป็นส่วนรวมก็ได้ ทั้งนี้ มุ่งหมายให้กระทาทุก ๆ ปี
และควรเรียกผู้ซึ่งถูกปลดจากประจาการหรือออกจากประจาการไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๙ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้มีอานาจสั่งการเรียกพลเพื่อฝึกวิชา
ทหาร และเป็นผู้วางแผนโดยตลอด
สาหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศหากจะกระทาการ
เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
ข้อ ๑๘ ผู้บัญชาการทหารบก จัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพื่อปฏิบัติการเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้
สาหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
สาหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศหากจะกระทาการ
เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้ดาเนินการเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
เมื่อผู้ถูกเรีย กมารายงานตัวแล้ว การปฏิบัติขั้นต้นต้องมีการตรวจสอบตามความมุ่ง
หมายสาคัญเช่นเดียวกับที่ได้กาหนดไว้สาหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๐ แล้ว จึงส่งตัวเข้าหน่วยรับ
ทหาร และเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นแล้วให้ดาเนินการตามข้อ ๖๔.๒
ข้อ ๑๙ ผู้มีหน้าที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารได้แก่
๑๙.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๑๙.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๑๙.๓ นายทหารประทวนกองหนุน
๑๙.๔ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๑๙.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๑๙.๕ ทหารกองเกิน
จานวนกาลังพลที่จะเข้ารับการฝึกครั้งคราวหนึ่งจะมีมากน้อยเท่าใดและบุคคลประเภท
ใดจะถูกเรียกบ้าง ย่อมขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายและขีดความสามารถในการฝึก
ข้อ ๒๐ การเรียกบุคคลตามข้อ ๑๙ เข้ารับการฝึกวิชาทหาร จะทาการเรียกโดยวิธีประกาศนัด
หมายให้ผู้ถูกเรียกมารายงานตนเองตาม วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกาหนดให้แล้วส่งตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ตามแผนซึ่งเตรียมไว้ สาหรับในบางท้องที่ซึ่งเกรงว่าจะใช้วิธีประกาศไม่ได้ผล ก็ให้ใช้วิธีออกหมายเรียก
เมื่ อ มี ผู้ถู ก เรีย กเข้า รั บ การฝึ ก วิช าทหารไปทามาหาเลี้ ย งชี พ อยู่ ใ นท้ องที่ อ าเภออื่ น
ชั่วคราวได้ทราบประกาศเรียกพลหรือได้รับหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของอาเภอที่เป็นภูมิลาเนาทหาร ณ
อาเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราว และไม่สามารถจะไปรายงานตนตามที่ถูกเรียกได้ เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะไป
ไม่ทัน ได้มาชี้แจงต่อนายอาเภอ เมื่อนายอาเภอสอบสวนได้ความจริงแล้ว ก็ให้ส่งผู้ นั้นไปเข้ารับการฝึกวิชา
ทหารยั งหน่วยที่เรียกเข้ ารับการฝึกวิชาทหารหรือถ้าไม่ส ามารถ ก็ให้ส่งไปยังหน่วยทหารที่ใ กล้เคีย ง หรือ
จังหวัดทหารบกที่มีการเรียกเฉพาะการเรียกและรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งยังไม่เคย

เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ
โดยอนุโลม

หมวด ๔
การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
ข้อ ๒๑ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือการเรียกบุคคลตามข้อ ๒๔ ตามบัญชี
บรรจุกาลังเข้าประจาหน่วยแล้วทาการฝึกเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทั้ง นี้เพื่อทดสอบแผนหรือเตรียมรับ
สถานการณ์
ข้อ ๒๒ ภายใต้บั งคั บแห่งข้อ ๙ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอานาจสั่งการเรีย กพล เพื่ อ
ทดลองความพรั่งพร้อมและเป็นผู้วางแผนโดยตลอด
สาหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หากจะทาการเรียก
พลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเรียกพล เพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
ข้อ ๒๓ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก จัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพื่อปฏิบัติการเช่นเดียวกับที่
กาหนดไว้สาหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
สาหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ หากจะทาการ
เรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
ในข้อ ๑๒
เมื่อผู้ถูกเรียกมารายงานตัวแล้ว การปฏิบัติขั้นต้นต้องมีการตรวจสอบตามความมุ่ง
หมายสาคัญเช่นเดียวกับที่ได้กาหนดไว้สาหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๐ แล้วจึงส่งตัวเข้าหน่วยรับ
ทหารและเมื่อการทดลองความพรั่งพร้อมเสร็จสิ้นแล้วให้ดาเนินการตามข้อ ๖๔.๒
ข้อ ๒๔ ผู้มีหน้าที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมได้แก่
๒๔.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๒๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๒๔.๓ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
๒๔.๔ นายทหารประทวนกองหนุนและพลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๒๔.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งเคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารแล้ว
๒๔.๖ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งไม่เคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
๒๔.๗ ทหารกองเกินซึ่งเคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารแล้ว
๒๔.๘ ทหารกองเกินซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมครั้งคราวหนึ่ง ผู้มีหน้าที่เข้ารับการเรียกพล
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมอาจถูกเรียกเฉพาะผู้ซึ่งได้รับการรบรรจุไว้ในบัญชีบรรจุกาลังตามแผน และจะ
เรียกเข้ามาเต็มตามแผนหรือจะเรียกเข้ามาเฉพาะบางส่วน แล้วแต่ความประสงค์ของทางราชการทหาร
ข้อ ๒๕ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม จะเรียกโดยวิธีประกาศให้ผู้ถูกเรียกรายงาน
ตน ณ หน่วยทหารที่เรียกเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม หรือจังหวัดทหารบกที่ผู้นั้นสังกัด หรือสถานที่ที่
กาหนด
สาหรับ บางเหตุก ารณ์และบางท้องที่ซึ่งเกรงว่าจะใช้วิธีประกาศไม่ได้ผล ก็ใ ห้ใช้วิธีออก
หมายเรีย ก เมื่อมีผู้ถูก เรีย กเข้า รับการทดลองความพรั่งพร้อมไปทามาหาเลี้ย งชีพอยู่ ในท้องที่อาเภออื่น
ชั่วคราว ได้ท ราบประกาศเรีย กพลหรือได้รับหมายเรียกพลเพื่ อทดลองความพรั่งพร้อมของอาเภอที่เป็น
ภูมิลาเนาทหาร ณ อาเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราวและไม่สามารถจะไปรายงานตนตามที่ถูกเรียกได้ เพราะไม่มีค่า
พาหนะหรือจะไปไม่ทัน ได้มาชี้แจงต่อนายอาเภอ เมื่อนายอาเภอสอบสวนได้ความจริงแล้ว ก็ให้ส่งผู้นั้นเข้า
รับการทดลองความพรั่งพร้อมยังหน่วยที่เรียกเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม หรือถ้าไม่สามารถ ก็ให้ส่งไป
ยังหน่วยทหารที่ใกล้เคียง หรือจังหวัดทหารบกที่มีการเรียก

หมวด ๕
การระดมพล
ข้ อ ๒๖ การระดมพล คื อ การเรี ย กบุ ค คลตามข้ อ ๒๙ เข้ า บรรจุ ห น่ ว ยในเมื่ อ
ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน เพื่อเตรียมป้องกันหรือเพื่อปราบปรามจลาจล หรือเพื่อขยาย
กาลังตามอัตราสงคราม
ข้อ ๒๗ การระดมพล จะกระทาเมื่อมีพระบรมราชโองการให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการระดมพลแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะ
ได้สั่งดาเนินการต่อไป
ข้อ ๒๘ การดาเนินการระดมพล ให้กระทาโดยวิธีการทานองเดียวกับการเรียกพล
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมใน ข้อ ๒๕ โดยอนุโลม
สาหรับผู้ที่ถูกเรียกพลไว้แล้วก่อนมีการระดมพลและยังมิได้ปล่อยตัวกลับเมื่อได้มี
การระดมพลก็ให้ถือว่าบุคคลเหล่านี้ถูกเรียกระดมพล และไม่จาต้องดาเนินการระดมพลตามวรรค
ก่อน
ข้อ ๒๙ ผู้มีหน้าที่เข้ารับการระดมพล ได้แก่
๒๙.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๒๙.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ

๒๙.๓ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
๒๙.๔ นายทหารประทวนกองหนุน และพลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๒๙.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๒๙.๖ ทหารกองเกิน
การเรียกระดมพลครั้งคราวหนึ่ง ผู้มีหน้าที่เข้ารับการระดมพลอาจถูกเรียกเฉพาะ
บุคคลบางประเภท บางชั้นกองหนุน บางรุ่นปี หรือบางชั้นปีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของทาง
ราชการทหาร

หมวด ๖
การเตรียมการเรียกบุคคลเพื่อการเตรียมพล
ข้อ ๓๐ การเตรียมการการเรียกบุคคลเพื่อการเตรียมพลจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๓๐.๑ บัญชีบรรจุกาลัง
๓๐.๒ บัญชีเรียกพล
๓๐.๓ ประกาศ หรือหมาย หรือคาสั่งการเรียกพล
๓๐.๔ คาชี้แจงสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่
๓๐.๕ บัตรโดยสารยานพาหนะ
๓๐.๖ แผนการรับทหารเข้าประจาหน่วย
ข้อ ๓๑ บัญชีบรรจุกาลัง (ตพ.๕) เป็นบัญชีแสดงรายชื่อ และตาแหน่งหน้าที่ตาม
อัตราการจัดหน่วย
๓๑.๑ บั ญ ชี บ รรจุ ก าลั ง จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ หน่ ว ยตามแผนการใช้ ก าลั ง
ตามปกติประกอบด้วยหน่วยกาลังรบหลัก หน่วยสนับสนุน และหน่วยประจาถิ่น โดยเป็นหน้าที่
ของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จะต้องกาหนดบัญชีหน่วยทหารขึ้นแล้วแจ้งให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อร่วมดาเนินการทาบัญชีบรรจุกาลังต่อไป
๓๑.๒ บัญชีบรรจุกาลัง ให้จัดทาตามอัตราเต็มและแยกบัญชีบรรจุกาลัง
ของแต่ละหน่วยทหารออกเป็น ๓ ประเภท คือ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและพล
ทหาร สาหรับนายทหารประทวนกองประจาการให้รวมไว้ในบัญชีบรรจุกาลังพลทหาร โดยมี
จานวนชุดและเก็บรักษาไว้ ณ ที่ต่าง ๆ ดังนี้
๓๑.๒.๑ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารสัญญาบัตร

กองทัพบก ให้แยกส่งไปเก็บไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัดกองพล
กองทัพภาค หรือมณฑลทหารบก ที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก เหล่าหรือสายวิทยาการเกี่ยวข้องและ
กรมฝ่ายเสนาธิการ ของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
กองทัพเรือ ให้แยกส่งไปเก็บไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัดเหล่า
หรือสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
กองทัพ อากาศ ให้ แยกส่ งไปเก็ บ ไว้ ณ หน่ วยทหารต้ นสั ง กั ด
เหล่าหรือสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
๓๑.๒.๒ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารประทวน
กองทัพบก ให้แยกส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัด
กองพล กองทัพภาค หรือมณฑลทหารบกที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก หน่วยละ ๑ ชุด
กองทัพเรือ ให้แยกส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัด
เหล่าหรือสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑
ชุด
กองทัพ อากาศ ให้แยกส่งไปเก็ บรัก ษาไว้ ณ หน่วยทหารต้น
สังกัดเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องหน่วยละ
๑ ชุด
๓๑.๒.๓ บัญชีบรรจุกาลังพลทหาร
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้แยกส่งไปเก็บ
รักษาไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัดจังหวัดทหารบกซึ่งหน่วยทหารนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หน่ วยละ ๑
ชุด
๓๑.๓ การบรรจุกาลัง
กองทัพบก ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก หรือกองทัพภาค หรือ
มณฑลทหารบกที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบกรับผิดชอบการดาเนินการ โดยปฏิบัตินี้
๓๑.๓.๑ บรรจุกาลังประจาการลงในบัญชีบรรจุกาลังของแต่ละ
หน่วยทหารให้มากที่สุดตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
๓๑.๓.๑.๑ หน่วยกาลังรบหลักบรรจุให้ใกล้เคียง หรือเต็มอัตรา
เต็ม
๓๑.๓.๑.๒ หน่วยสนับสนุนบรรจุให้ใกล้เคียงหรือเต็มอัตราลด
๓๑.๓.๑.๓ หน่วยประจาถิ่นบรรจุให้ใกล้เคียงหรือเต็มอัตราโครง
๓๑.๓.๒ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๑.๓.๑ แล้ว ถ้ากาลังยังไม่เต็มตาม
อัตราให้ส่งบัญชีบรรจุกาลังให้จังหวัดทหารบกทาการบรรจุกาลังกองหนุนและกาลังประเภทอื่นเพิ่มเติม
ให้ โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ คือ

๓๑.๓.๒.๑ บรรจุ จ ากก าลั ง ที่ อ อกจากประจ าการ หรื อ จาก
ประจาการครั้งหลังสุดเป็นลาดับแรก แล้วจึงพิจารณาบรรจุกาลังที่เห็นว่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีเป็นลาดับ
ต่อ ๆ ไป
๓๑.๓.๒.๒ บรรจุ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยทหารในข้ อ ๓๑.๓.๑
ตามลาดับ ๓๑.๓.๑.๑, ๓๑.๓.๑.๒ และ ๓๑.๓.๑.๓
สาหรับกองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ การบรรจุกาลัง
นายทหารประทวนและพลทหารให้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วนี้โดยอนุโลม ส่วนการบรรจุกาลัง
นายทหารสัญญาบัตรให้กรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศเป็นผู้ดาเนินการเอง
๓๑.๓.๓ รายละเอีย ดในการปฏิบัตินอกจากที่ก ล่าวมาแล้ว ให้
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศกาหนดขึ้นได้ตามความจาเป็นและประสานการปฏิบัติ
เพือ่ ให้มีความรวดเร็วและสะดวกต่อการดาเนินการ รวมทั้งแก้ไขการบรรจุกาลังให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๓๑.๔ เมื่ อ จั ง หวั ด ทหารบกได้ ท าการบรรจุ ก าลั ง กองหนุ น และก าลั ง
ประเภทอื่นเพิ่มเติมตามข้อ ๓๑.๓.๒ แล้วให้จังหวัดทหารบกคัดสาเนาบัญชีบรรจุกาลัง เฉพาะที่ได้
บรรจุให้ไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการแก้ไขการบรรจุกาลังกองหนุนและกาลังประเภทอื่น และทา
แผนการเรียกพลเตรียมไว้ต่อไป
๓๑.๕ การทาบัญชีบรรจุกาลังของกองบัญชาการทหารสูงสุด ให้ปฏิบัติ
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยอนุโลม
ข้อ ๓๒ บัญชีเรียกพล (ตพ.๘) เป็นบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะถูกเรียกพล
๓๒.๑ บัญชีเรียกพล เป็นบัญชีที่จัดทาต่อจากการทาบัญชีบรรจุกาลัง คือ
เมื่อจังหวัดทหารบกได้ทาการบรรจุกาลังทหารตามข้อ ๓๑.๓.๒ ลงในบัญชีบรรจุกาลังของหน่วย
ทหารต่าง ๆ แล้วให้จังหวัดทหารบกคัดเฉพาะรายชื่อผู้ถูกเรียกลงในบัญชีเรียกพล แยกเป็นตาบล
ตามภูมิลาเนาทหาร บัญชีละตาบล ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเรียก
๓๒.๒ บั ญ ชีเรี ย กพลที่แ ยกเป็น ตาบลตามภูมิ ล าเนาทหารนี้ ให้จั ดท า
เตรียมไว้ ๓ ชุด สาหรับเก็บไว้ที่จังหวัดทหารบก ๑ ชุด ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ ชุด เมื่อมีการ
เรียกพล เพื่อเป็นหลัก ฐานของจัง หวัด ๑ ชุด และเพื่ อส่งให้ก านันส าหรับให้ผู้ซึ่งถูก เรีย กลงชื่อ
รับทราบประกาศเรียกพลและหรือรับหมายเรียกพลและรับบัตรโดยสารยานพาหนะ ๑ ชุด
๓๒.๓ รายชื่อผู้ถูกเรียกตามบัญชีเรียกพล จะต้องถูกต้องตรงตามรายชื่อ
ซึ่งปรากฏอยู่ในบัญชีบรรจุกาลังตลอดเวลา ถ้าคลาดเคลื่อนต้องจัดการแก้ไขทันที
ข้อ ๓๓ ประกาศเรียกพล และหมายเรียกพล
๓๓.๑ ประกาศเรีย กพล (ตพ.๙) เป็นเอกสารที่นายอาเภอเป็นผู้ออก
ประกาศให้บรรดาทหารกองหนุนและหรือทหารกองเกินที่ถูกเรียกทราบการเรียก ตลอดจนทราบ

วัน เวลา และสถานที่กาหนดให้ไปรายงานตัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผู้จัดทาและส่งมอบแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
๓๓.๒ หมายเรียกพล (ตพ.๑๓) เป็นเอกสารที่นายอาเภอมีถึงผู้ถูกเรียกเป็น
รายบุคคล ให้ทราบการเรียกตลอดจนทราบ วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดให้ไปรายงานตัว ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผู้จัดทาและส่งมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
๓๓.๓ การก าหนดว่ า ท้ อ งที่ ใ ดหรื อ บุ ค คลใด หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ ดจะใช้
ประกาศเรียกพลหรือหมายเรียกพลนั้น ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเป็นผู้
กาหนด แต่อย่างใดก็ดีถ้ามีเวลาเตรียมการนานพอ ควรใช้หมายเรียกพล เพราะหวังผลได้แน่นอน
กว่าการประกาศเรียกพล
ข้อ ๓๔ คาสั่งเรีย กพล (ตพ.๑๗) เป็นเอกสารที่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกผู้
บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สั่งนายทหารกองหนุน นายทหารนอก
ราชการ และนายนอกกอง ตั้ ง แต่ พั น เอก นาวาเอก และนาวาอากาศเอก ลงมา ที่ ถูก เรี ย กเป็ น
รายบุคคล ให้ทราบการเรียกตลอดจนทราบ วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดให้ไปรายงานตัว
คาสั่งเรียกพลสาหรับนายทหารชั้นจอมพลและนายพล ปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้สั่ง
ข้ อ ๓๕ ค าสั่ง ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ เป็นเอกสารของผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอาเภอที่กาหนด ชี้แจงและแนะนาวิธีปฏิบัติในการเรียกพล ได้แก่
๓๕.๑ คาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๐)
๓๕.๒ คาสั่งถึงกานันในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๑)
๓๕.๓ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๒)
๓๕.๔ คาสั่งถึงนายอาเภอในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๔)
๓๕.๕ คาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๕)
๓๕.๖ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๖)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผู้จัดทาและส่งมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๓๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) เป็นบัตรที่ทางราชการทหารกาหนด
ขึ้นเพื่อจ่ายให้ทหารกองหนุนและหรือทหารกองเกินใช้โดยสารยานพาหนะของเอกชนในการเดิน
ทางเข้ามารายงานตัวโดยทางราชการทหารจะชดใช้เงินค่าโดยสารให้
อนึ่ง บัตรโดยสารยานพาหนะนี้จ่ายให้นายทหารนอกประจาการด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนการโดยสารยานพาหนะของรัฐวิสาหกิจให้ใช้คาสั่งเรี ยกพล หมายเรียกพล
สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) หรือใบสาคัญ (แบบ
สด.๙) แสดงขอยกเว้นค่าโดยสารได้

ข้อ ๓๗ แผนการรับทหารเข้าประจาหน่วย เป็นกาหนดการของจังหวัดทหารบก
เพื่อให้สามารถรับทหารที่เข้ามารายงานตัว ตลอดจนการดาเนินกรรมวิธีต่าง ๆ จนกระทั่งส่งตัว
ทหารเข้าประจาหน่วยได้ด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว
สาหรับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ให้กรมฝ่ายเสนาธิ
การ และหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องประสานกับจังหวัดทหารบก
ข้อ ๓๘ เอกสาร หลักฐานการเตรียมพลตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๓๒ ถึงข้อ ๓๖ เมื่อ
ได้จัดทาขึ้นแล้วจะต้องจัดทาเป็นชุด ๆ ชุดละตาบล แล้วแยกเก็บรักษาไว้เป็นอาเภอ จังหวัด เพื่อให้
สามารถส่ง ให้ผู้ว่า ราชการจัง หวัดได้ทันที เมื่อได้รับคาสั่งเอกสารที่ใ ช้ใ นการเตรีย มพลนี้ เมื่ อ
จัดเตรียมไว้แล้วมิใช่จะสาเร็จเสร็จสิ้นและให้ได้ตลอดไป จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เอกสาร
ทั้งหมดตรงกับข้อเท็จจริงอยู่ตลอดเวลาจะเพิกเฉยละเลยไม่ได้เป็นอันขาด
ข้ อ ๓๙ เมื่ อได้ว างแผนเรีย กพลเสร็จ เรี ย บร้ อยแล้ ว เป็น หน้า ที่ข องผู้บัง คับ การ
จังหวัดทหารบก จะต้องติดต่อนัดหมายและซักซ้อมทาความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบ
ความมุ่งหมายของทางราชการทหารที่จะให้ปฏิบัติในเมื่อจะมีการเรียกพลโดยแน่ชัด
ข้อ ๔๐ เมื่อสถานการณ์ชี้ชัดว่าประเทศชาติจาเป็นจะต้องใช้ก าลังทหารนอก
ประจาการก็ให้ติดต่อกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งผู้มีหน้าที่เข้ารับการเรียกพลเตรียมตัวพร้อมอยู่
ณ ภูมิลาเนาหรือถ้าจาเป็นจะต้องไปจากภูมิลาเนา ก็ให้ติดตามตัวได้สะดวก เพื่อให้สามารถเรียกตัว
ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

หมวด ๗
วิธีเรียกบุคคลเพื่อการเตรียมพล
ข้อ ๔๑ วิธีเรียกบุคคลเพื่อการเตรียมพลโดยทั่ว ๆ ไป กระทาได้เป็น ๔ วิธี คือ
๔๑.๑ วิธีเรียกอย่างทหารใหม่
๔๑.๒ วิธีประกาศ
๔๑.๓ วิธีออกหมายเรียก
๔๑.๔ วิธีออกคาสั่ง
ข้อ ๔๒ วิธีเรียกอย่างทหารใหม่ มีวิธีการเช่นกับการเรียกและการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับการเป็นทหารกองประจาการ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร และแบบธรรมเนียมทหาร โดยอนุโลม

ข้อ ๔๓ วิธีประกาศ คือการส่งประกาศเรียกพล (ตพ.๙) พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่ให้
ในการประกาศตามข้อ ๔๓.๓ ไปประกาศตามภูมิลาเนาทหาร เพื่อให้ผู้ถูกเรียกทราบและปฏิบัติตาม
ประกาศนั้น
๔๓.๑ วิธีประกาศนี้ กระทาโดยผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ซึ่งมีหน้าที่
ในการเรียกพลทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามเขตท้องที่ที่จะทาการเรียก โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการเรียกให้ทราบพร้อมทั้งส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกาศไปด้วย เมื่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้รับแจ้งดังกล่าวแล้วก็ให้ลงชื่อในคาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรียกพล (ตพ.
๑๐) แล้วส่งไปยังนายอาเภอท้องที่ที่มีผู้ถูกเรียกพร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการประกาศไปให้
ดาเนินการ เมื่อนายอาเภอได้รับคาสั่งและเอกสารที่ใช้ในการประกาศตามข้อ ๔๓.๓ ก็ให้ลงชื่อ
ในการประกาศเรียกพล (ตพ.๙) และลงชื่อในคาสั่งถึงกานันในการประกาศเรียกพล(ตพ.๑๑) แล้ว
ส่งประกาศและคาสั่งพร้อมทั้งบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) และบัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) ให้ถึง
กานันตาบลนั้น ๆ โดยเร็วที่สุด กรณีที่ผู้ถูกเรียกเป็นผู้มีภูมิลาเนาทหารอยู่ในเขตเทศบาลให้
นายอาเภอลงชื่อในคาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๒) แล้วส่งมอบพร้อมทั้ง
เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแก่นายกเทศมนตรี ซึ่งมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับกานันและ
ผู้ใหญ่บ้านดาเนินการต่อไป
อนึ่ง ในการประกาศให้ผู้ถูกเรียกทราบนั้น ให้กานันเรียกผู้ใหญ่บ้านมารับมอบหน้าที่ให้
ช่วยกันออกไปนัดผู้ถูกเรียกมาประชุม เมื่อผู้ถูกเรียกมากันแล้ว ให้อ่านประกาศให้ทราบแล้วเรียกชื่อ
ผู้ถูกเรียกเป็นรายบุคคลตามบัญชีเรียกพล และจ่ายบัตรโดยสารยานพาหนะให้ทุกราย โดยให้ลงชื่อ
รับทราบประกาศและรับบัตรโดยสารยานพาหนะไว้ในบัญชีเรียกพล ส่วนในเขตเทศบาลให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้นัดและดาเนินการโดยนัยเดียวกัน
๔๓.๒ หากมีความจาเป็นเร่งด่วน อาจกระทาด้วยการส่งแต่ประกาศ
อย่างเดียวโดยไม่ต้องส่งบัญชีเรียกพลและเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกาศตามข้อ ๔๓.๓ พร้อม
ทั้งดาเนินการประกาศทางสื่อมวลชนหรือถ้าจาเป็นอาจดาเนินการประกาศทางสื่อมวลชนอย่างเดียว
ก็ได้ โดยกาหนดรายละเอียดตามความประสงค์ของทางราชการทหาร เพื่อให้ผู้ถูกเรียกมารายงาน
ตนตามประกาศ
๔๓.๓ เอกสารที่ใช้ในการประกาศมีดังนี้
๔๓.๓.๑ บัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
๔๓.๓.๒ ประกาศเรียกพล (ตพ.๙)
๔๓.๓.๓ คาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๐)
๔๓.๓.๔ คาสั่งถึงกานันในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๑)
๔๓.๓.๕ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๒)
๔๓.๓.๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘)

ข้อ ๔๔ วิธีออกหมายเรียก คือการส่งหมายเรียกพล (ตพ.๑๓) ไปถึงผู้ถูก
เรียกตามภูมิ ลาเนาทหารเป็ นรายบุ คคลพร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่ใ ช้ในการออกหมายเรียก ตามข้อ
๔๔.๒ ไปยังภูมิลาเนาทหารเพื่อให้ผู้ถูกเรียกทราบและปฏิบัติตามหมายนั้น
๔๔.๑ วิ ธี อ อกหมายเรี ย กนี้ กระท าโดยผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด
ทหารบก ซึ่งมีหน้าที่ในการเรียกพล ทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ตามเขตท้องที่ที่จะทา
การเรียก โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียกให้ทราบพร้อมทั้งส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการออก
หมายเรียกไปด้วย เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ว ก็ให้ลงชื่อในคาสั่งถึงนายอาเภอใน
การออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๔) แล้วส่งไปยังนายอาเภอท้องที่ที่ผู้ถูกเรียกพร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ใ น
การออกหมายเรียกไปให้ดาเนินการ
เมื่อนายอาเภอได้รับคาสั่งและเอกสารที่ใช้ในการออกหมายเรียกตามข้อ ๔๔.๒
ก็ให้ลงชื่อในหมายเรียกพล (ตพ.๑๓) และลงชื่อในคาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.
๑๕) แล้วส่งหมายเรียกและคาสั่งพร้อมทั้งบัญ ชีเรียกพล (ตพ.๘) และบัตรโดยสารยานพาหนะ
(ตพ.๑๘) ให้ถึงตาบลนั้น ๆ โดยเร็วที่สุด กรณีที่ผู้ถูกเรียกเป็นผู้มีภูมิลาเนาทหารอยู่ในเขตเทศบาล
ให้นายอาเภอลงชื่ อในค าสั่ง ถึง นายกเทศมนตรี ซึ่งมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกั บก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านดาเนินการต่อไป
อนึ่ง ในการมอบหมายเรียกพล (ตพ.๑๓) ให้แก่ผู้ถูกเรีย กนั้น ให้ก านันเรีย ก
ผู้ใหญ่บ้านมารับมอบหน้าที่ให้ด้วยกันออกไปนัดผู้ถูกเรียกมาประชุม เมื่อผู้ถูกเรียกมากันแล้วให้
ชี้แจงความมุ่งหมายของทางราชการทหารให้ทราบ แล้วเรียกชื่อผู้ถูกเรียกเป็นรายบุคคลตามบัญชี
เรียกพล และจ่ายหมายเรียกพลกับบัตรโดยสารยานพาหนะให้ทุกราย โดยให้ลงชื่อรับหมายเรียก
พลกับบัตรโดยสารยานพาหนะไว้ในบัญชีเรียกพล ส่วนในเขตเทศบาลให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้นัด
และดาเนินการโดยนัยเดียวกัน
๔๔.๒ เอกสารที่ใช้ในการออกหมายเรียก มีดังนี้คือ
๔๔.๒.๑ บัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
๔๔.๒.๒ หมายเรียกพล (ตพ.๑๓)
๔๔.๒.๓ คาสั่งถึงนายอาเภอในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๔)
๔๔.๒.๔ คาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๕)
๔๔.๒.๕ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๖)
๔๔.๒.๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘)
ข้ อ ๔๕ ก่ อ นที่ จ ะมีก ารเรี ย กพลเพื่ อฝึ ก วิ ชาทหาร หรือ การเรี ย กพลเพื่ อ
ทดลองความพรั่งพร้อม ถ้าเวลาเพียงพอจังหวัดทหารบกที่จะทาการเรียกพลอาจส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่
จะถูกเรียกไป ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ทาการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนตามระเบี ยบ
ของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเสียก่อนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ

จานวนที่สามารถเรียกได้แน่นอนยิ่งขึ้น ก่อนส่งรายชื่อไปทาการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
ก่อนที่จะทาการเรียกนี้ จะส่งไปเกินกว่าจานวนที่จะทาการเรียกเพื่อเป็นสารองก็ได้

หมวด ๘
บัญชีสาหรับการเรียกพล
ข้อ ๔๖ บัญชีต่าง ๆ ที่จะต้องเตรียมไว้สาหรับการเตรียมพล ได้แก่
๔๖.๑ บั ญ ชี น ายทหารประทวนกองหนุ น บั ญ ชี ส.ต.หรื อ จ.ต.(กอง
ประจาการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว หรือบัญชี
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งเรียกชื่อรวมบัญชีทั้ง ๒ นี้ว่า (ตพ.๒)
๔๖.๒ บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอก
ราชการ หรือบัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ซึ่งเรียกชื่อรวมบัญชีทั้ง ๓ นี้ว่า "ตพ.๓"
๔๖.๓ บัญชีจานวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึก (ตพ.๔)
ข้อ ๔๗ บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส.ต.หรือ จ.ต. (กอง
ประจาการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว หรือบัญชี
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒) เป็นบัญชีสาหรับจดรายชื่อนายทหารประทวนซึ่งปลดเป็น
ทหารกองหนุน ส.ต.หรือ จ.ต. และพลทหารหรือตารวจซึ่งปลดออกจากประจาการ ทหารกองเกิน
ซึ่งได้รับการฝึกแล้ว และทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ โดยแยกบัญชีออกเป็นบัญชีนายทหาร
ประทวนกองหนุน บัญชี ส.ต. หรือ จ.ต.(กองประจาการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชี
ทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว และบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
ในแต่ละบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะต้องแยกบัญชีออกเป็นแผนกทหารบก
แผนก
ทหารเรือ แผนกทหารอากาศ หรือแผนกตารวจ ในแผนกหนึ่ง ๆ ให้แยกออกเป็นจังหวัดและเป็น
อาเภอ ในแต่ละอาเภอให้แยกบัญชีออกเป็นกองหนุนชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ นอกจากนี้จะต้อง
จาแนกทหารกองหนุนในแต่ละชั้นออกเป็นรุ่นปีอีกด้วย
๔๗.๑ หลักฐานทีจ่ ะลงในบัญชี ให้ยึดถือตามประวัติประจาตัวกับ
ทะเบียนกองประจาการและหรือหางว่าวนาปลด ส่วนทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว ให้ใช้
หลักฐานจากผลการฝึก ซึ่งเป็นหน้าที่ของจังหวัดทหารบกต้นสังกัดจัดทาบัญชีเหล่านี้ให้แก่แผนก
สัสดีจังหวัด
๔๗.๒ กรณีที่ผู้ถูกปลดจากกองประจาการแล้วเป็นทหารประจาการ
ติดต่อกันไปหรือเข้าเป็นทหารกองประจาการในเวลาต่อมา ก็ให้คงหรือลงชื่อบุคคลผู้นั้นไว้ในบัญชี
ต.พ.๒ แต่ให้หมายเหตุไว้ว่าเป็นทหารประจาการสังกัดใดโดยไม่นับยอดเป็นทหารกองหนุน

สาหรับผู้ที่ถูกปลดจากกองประจาการแล้ว เป็นทหารประจาการติดต่อกันไปให้ส่วนราชการที่นา
ปลดหมายเหตุไว้ในทางว่าวจะนาปลดด้วย
๔๗.๓ ให้มณฑลทหารบกรับผิดชอบก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
จังหวัดทหารบกและแผนกสัสดีจังหวัด จัดทาบัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส.ต. หรือ
จ.ต.(กองประจาการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว
หรือบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒) ทั้งหมดภายในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกนั้น ๆ
๔๗.๔ การจัดทาบัญชี ให้จัดที่ทาขึ้น ณ ส่วนราชการต่าง ๆ คือ
๔๗.๔.๑ จั ง หวั ด ทหารบก จั ด ท าบั ญ ชี น ายทหาร
ประทวนกองหนุน บัญชี ส.ต.หรือ จ.ต.(กองประจาการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชี
ทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว หรือบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒) ทั้งหมดภายใน
เขตพื้ น ที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ทหารบก ส่ ว นจั ง หวั ด ทหารบกที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องมณฑล
ทหารบกที่ตั้งร่วมอยู่เป็นผู้จัดทา
๔๗.๔.๒ แผนกสัสดีจังหวัด จัดทาบัญชีเช่นเดียวกับ
จังหวัดทหารบก แต่ทาเฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบเท่านั้น
๔๗.๕ การจาหน่ายและแก้ไขบัญชี มี
๔๗.๕.๑ การจาหน่ายขาด ได้แก่ย้ายภูมิลาเนาทหาร
ไม่มีสัญชาติเป็นไทยตาย
๔๗.๕.๒ การจาหน่ายชั่วคราว ได้แก่ ได้รับการผ่อน
ผัน สาปสูญอยู่ในระหว่างต้องคดี หรือต้องโทษ
๔๗.๕.๓ การแก้ ไ ขบัญ ชี ได้แ ก่ เปลี่ ย นชื่ อตั ว ชื่ อ
สกุล เปลี่ยนยศ ออกจากประจาการ เปลี่ยนเหล่า เปลี่ยนสังกัด เข้าเป็นทหารประจาการในแผนก
ทหารบก แผนกทหารเรือ แผนกทหารอากาศ หรือเข้าในแผนกตารวจ หมดเหตุผ่อนผัน ถอดยศ
๔๗.๕.๔ การจาหน่ายและแก้ไขเมื่อถึงกาหนดเช่น
เปลี่ยนชั้นกองหนุน ปลดพ้นราชการทหาร
๔๗.๖ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจาหน่ายและแก้ไขบัญชีให้เป็นหน้ าที่
ของส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๔๗.๖.๑ ในกรณี มี เ หตุ ที่ ต้ อ งจ าหน่ า ยหรื อ แก้ ไ ขบั ญ ชี
เกี่ยวกับทหารกองหนุนเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล สาปสูญ ย้ายภูมิลาเนาทหาร ได้รับ
การผ่อนผัน หมดเหตุผ่อนผันอยู่ในระหว่างต้องคดีหรือต้องโทษ ตาย ให้เป็นหน้าที่ของสัสดีจังหวัด
ตามภูมิ ล าเนาทหาร แจ้ง การจาหน่า ยหรือแก้ ไ ขบัญชีต่อจังหวัดทหารบกที่สังกั ด กรมก าลังพล
ทหารเรือ หรือกรมกาลังพลทหารอากาศ ตามแบบ ต.พ.๖ ซึ่งต้องส่งเป็นประจาทุกเดือน
๔๗.๖.๒ ในกรณี มี เ หตุ ต้ อ งจ าหน่ า ยหรื อ แก้ ไ ขบั ญ ชี

เกี่ยวกับทหารกองหนุนเมื่อมีการบรรจุเข้าเป็นทหารประจาการหรือตารวจ เปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล เปลี่ยนเหล่า เปลี่ยนสังกัด ออกจากประจาการ ถอดยศ ตาย ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการที่รับบรรจุ ส่วนราชการต้นสังกัด ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย หรือส่วนราชการของ
กรมตารวจ แล้วแต่กรณี แจ้งการจาหน่ายแก้ไขบัญชีดังนี้
๔๗.๖.๒.๑ ทหารบก ต ารว จ แจ้ ง การ
จาหน่าย หรือแก้ไขบัญชีไปยังจังหวัดทหารบก ที่สังกัดเมื่อเป็นทหารกองหนุน
๔๗.๖.๒.๒ ทหารเรือ แจ้งการจาหน่าย หรือ
แก้ไขบัญชี ไปยังกรมกาลังพลทหารเรือ แล้วให้กรมกาลังพลทหารเรือแจ้งต่อไปยังจังหวัดทหารบก
ที่ทหารเรือผู้นั้นมีภูมิลาเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่
๔๗.๖.๒.๓ ทหารอากาศ แจ้งการจาหน่ายหรือ
แก้ไขบัญชี ไปยังกรมกาลังพลทหารอากาศ แล้วให้กรมกาลังพลทหารอากาศแจ้งต่อไปยังจังหวัด
ทหารบกที่ทหารอากาศผู้นั้นมีภูมิลาเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่
เมื่อจังหวัดทหารบกได้รับแจ้งแล้ว ให้จัดการจาหน่ายหรือแก้ไขบัญชีให้ตรงกัน แล้ว
แจ้งต่อไปยังแผนกสัสดีจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหาร ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อกันเป็นประจาเดือน ตามแบบ ตพ.๖
๔๗.๖.๓ ในกรณีมี เหตุที่ ต้องจาหน่ ายหรื อแก้ ไ ขบัญ ชีเกี่ ย วกั บ ทหาร
กองหนุนตามข้ อ ๔๗.๖.๑ ในท้ องที่ อาเภอหรือกิ่ งอาเภอ ให้เป็นหน้าที่ของสัสดีอาเภอ หรือกิ่ งอาเภอ
ดาเนินการจาหน่ายหรือแก้ไขบัญชีต่อจังหวัดตามคาสั่งหรือระเบียบการต่าง ๆ ที่ได้สั่งการหรือกาหนด
วิธีฏิบัติไว้แล้ว
๔๗.๖.๔ การย้ า ยภู มิ ล าเนาของทหารกองหนุ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ
๔๗.๖.๑ และต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นเฉพาะบางกรณีดังต่อไปนี้.๔๗.๖.๔.๑ ทหารกองหนุน ย้ายภูมิลาเนาทหารต่างเขตพื้นที่
จังหวัดทหารบก ให้แผนกสัสดีจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหารแห่งใหม่ส่งสมุดประจาตัว ทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ และหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) ไปพร้อมกับบัญชีขอบรรจุสังกัด (ตพ.๑๙) เพื่อขอให้จังหวัด
ทหารบกนั้น ๆ บรรจุสังกัดใหม่ให้
๔๗.๖.๔.๒ ทหารเรือกองหนุน ย้ายภูมิล าเนาทหาร
ไปอยู่ในท้องที่จังหวัดใดก็ตาม คงถือสังกัดตามที่กองทัพเรือบรรจุไว้ แต่ให้แผนกสัสดีจังหวัดที่เป็น
ภูมิลาเนาทหารแห่งใหม่ส่งบัญชีขอบรรจุสังกัด (ต.พ.๑๙) ไปให้กรมกาลังพลทหารเรือทราบด้วย
๔๗.๖.๔.๓ ทหารอากาศกองหนุน ย้ ายภู มิ ล าเนา
ทหารต่างเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก ให้แผนกสัสดีจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหารแห่งใหม่ส่งสมุด
ประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) ไปพร้อมกับบัญชีขอบรรจุ
สังกัด (ตพ.๑๙) เพื่อขอให้จังหวัดทหารบกนั้น ๆ บรรจุสังกัดใหม่ให้ และให้แผนกสัสดีจังหวัดที่

เป็นภูมิลาเนาทหารแห่งใหม่ส่ง บัญชีขอบรรจุสังกัด (ตพ.๑๙) ให้กรมกาลังพลทหารอากาศทราบ
ด้วย
๔๗.๖.๕ ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ของทุก
ปี ให้จังหวัดทหารบก นาบัญชีเกี่ยวกับทหารกองหนุนตามข้อ ๔๓.๔.๑ ไปสอบทานกับแผนกสัสดี
จังหวัดภายในเขตพื้นที่ให้เป็นการเรียบร้อย แต่ถ้ามีความจาเป็นอาจทาการสอบทานนอกเวลา ที่
กาหนดนี้ก็ได้
ข้อ ๔๘ บั ญชี นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตร
นอกราชการหรือบัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง (ตพ.๓) เป็นบัญชีรายชื่อนายทหารสั ญญา
บั ต รกองหนุ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รนอกราชการ และนายทหารสั ญ ญาบั ต รนอกกองของ
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และสานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ซึ่งสังกัดจังหวัดทหารบก กรมกาลังพลทหารเรือ กรมกาลังพลทหารอากาศ หรือสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยแยกออกเป็นบัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหาร
สัญญาบั ต รนอกราชการ และบั ญชี นายทหารสั ญญาบัตรนอกกอง และแต่ล ะบัญ ชีจะต้องแยก
ออกเป็นเหล่าทหารครั้งสุดท้ายของผู้นั้น ก่อนออกจากประจาการ
๔๘.๑ การจัดทาบัญชีให้จัดทาขึ้น ณ ส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
๔๘.๑.๑ จั ง หวั ด ทหารบก จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารสัญญาบัตรนอก
กอง ซึ่งสังกัดจังหวัดทหารบกนั้น ๆ จานวน ๒ ชุด เก็บไว้ที่จังหวัดทหารบก ๑ ชุด และมณฑล
ทหารบก ๑ ชุด
๔๘.๑.๒ กรมก าลั ง พลทหารเรื อ จั ด ท าบั ญ ชี
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารสัญญา
บัตรนอกกอง ซึ่งสังกัดกองทัพเรือ
๔๘.๑.๓ กรมก าลั ง พลทหารอากาศ จั ด ท าบั ญ ชี
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารสัญญาบัตร
นอกกอง ซึ่งสังกัดกองทัพอากาศ
๔๘.๑.๔ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดทา
บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลและจอมพลกองหนุน นอกราชการ และนอกกอง
๔๘.๒ การจ าหน่ ายและแก้ ไ ขบัญ ชี ให้ ยึ ด ถื อหลัก ฐานตาม
คาสั่งหรือแจ้งความของกระทรวงกลาโหมคาสั่งของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือ
คาสั่งของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสมุดประวัติของนายทหารสัญญาบัตรนั้น ๆ
ในเดือนมกราคมของทุกปี เฉพาะจังหวัดทหารบกให้นาบัญชีไปสอบทานกับมณฑล
ทหารบก เพื่อให้หลักฐานต่าง ๆ ตรงกัน

๔๘.๓ จังหวัดทหารบก กรมกาลังพลทหารเรือ กรมกาลังพล
ทหารอากาศ และส านัก งานปลั ดกระทรวงกลาโหม จะต้ องดาเนิน การให้ ส ามารถติ ด ต่อ กั บ
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
ได้ตามที่ส่วนราชการนั้น ๆ จัดทาบัญชีรายชื่อไว้
ข้อ ๔๙ บัญชีจานวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึก (ตพ.๔) เป็นบัญชี
แสดงจานวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึกทั้งสิ้น รวม ๑๒ ชั้นปี ให้แต่ละอาเภอหรือกิ่งอาเภอ
โดยแยกยอดออกเป็นตาบลต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของแผนกสัสดีจังหวัดจัดทา และรวบรวมบัญชี
ดังกล่าวส่งถึงจังหวัดทหารบก จานวน ๒ ชุด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เมื่อจังหวัดทหารบก
ได้รับบัญชีจากแผนกสัสดีแล้ว ให้ส่งมณฑลทหารบก ๑ ชุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมแก้ไขหลักฐานให้ตรงกันอยู่เสมอ โดยใช้บัญชีทหารกองเกินซึ่งยัง
ไม่ได้รับการฝึกที่เปลี่ยนแปลง ประจาเดือน...........(ตพ.๗)
ข้อ ๕๐ ปกเก็บ (ตพ.๑) เป็นปกสาหรับเก็บบัญชีต่าง ๆ เพื่อให้สะดวก
ในการส่งเก็บรักษา และค้นหาบัญชีที่ต้องการแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ
แบบที่ ๑ เป็นปกเก็บแบบนอนยาว ขนาด ๓๕ ซม. ๕๕ ซม. ชนิดปกแข็ง
(มีทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ) พื้นปกสีเทา สันของปกมี ๒ สี ใช้กับแบบบัญชี ๒ แบบ คือ สีน้าเงิน
แก่ ใช้กับแบบ ตพ.๒ และสีแดงใช้กับ ตพ.๓ เรียกชื่อว่า "ตพ.๑ - ๑"
แบบที่ ๒ เป็นปกเก็บแบบนอนสั้น ขนาด ๒๑ ซม. ๓๔ ซม. ใช้กับแบบ ตพ.๔ และ
ตพ.๘ เรียกชื่อว่า "ตพ.๑ - ๒"
แบบที่ ๓ เป็นปกเก็บแบบตั้ง ๓๔ ซม. ๒๑ ซม. ใช้กับแบบ ตพ.๕ เรียกชื่อว่า "ตพ.๑ - ๓"
ทั้งแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ นี้ เป็นชนิดปกอ่อน พื้นปกสีน้าตาลทั้งแผ่นหน้าและ
แผ่นหลังไม่มีสันปก

หมวด ๙
งบประมาณการใช้จา่ ย เครื่องแต่งกายและเครือ่ งนอน
และสิทธิของผู้ถูกเรียก
ข้อ ๕๑ การจัดหา จัดสรร และใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องในการเตรียมพล ให้
พิจารณา จัดหา จัดสรร และใช้จ่ายดังนี้
๕๑.๑ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หรือการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

๕๑.๑.๑ กองทัพบก ให้ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้จัดหาและ
หรือจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายให้แก่มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบกที่มอบหมายให้ทา
การเรียกพล
๕๑.๑.๒
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ หากจะทาการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หรือเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ก็ให้ผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดหาและหรือจัดสรร
งบประมาณการใช้จ่ายให้แก่กองทัพบก กรมกาลังพลทหารเรือ หรือกรมกาลังพลทหารอากาศ
แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการต่อไป
๕๑.๒ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
๕๑.๒.๑ กองทัพบก ให้ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้เสนอขอ
งบประมาณพิเศษเพื่อจัดสรรให้แก่มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกที่มอบหมายให้ทาการเรียก
พล
๕๑.๒.๒ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ หากจะทาการเรียกพลเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม ก็ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้
บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนอของบประมาณพิเศษ เพื่อจัดสรรให้แก่
กองทัพบก กรมกาลังพลทหารเรือ หรือ กรมกาลังพลทหารอากาศแล้วแต่กรณีดาเนินการต่อไป
๕๑.๓ การระดมพล
๕๑.๓.๑ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ เ สนอขอ
งบประมาณพิ เ ศษเพื่ อ จั ด สรรให้ แ ก่ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด กองทั พ บก กองทั พ เรื อ หรื อ
กองทัพอากาศ ดาเนินการต่อไป
๕๑.๓.๒ ให้ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ง ชาการทหารบก ผู้
บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ พิจารณาจัดสรรงบประมาณพิเศษที่ได้รับมา โดย
วิธีการเดียวกับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมใน ข้อ ๕๑.๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกเรียกพล เพื่อตรวจสอบหรือผู้ถูกเรียกพลเพื่อฝึก
วิชาทหารให้ถือปฏิบัติดังนี้
๕๒.๑ ผู้ถูกเรีย กซึ่งเคยเป็นทหารกองประจาการ หรือเคยเป็น
ทหารประจาการแต่ไม่มีเบี้ยหวัดหรือบานาญ และไม่เป็น
๕๒.๑.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือคนงานของส่วนราชการ
๕๒.๑.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่ กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลง
กับกระทรวงการคลัง สาหรับผู้ที่ถูกเรียกเกินกว่า ๑๕ วัน จะจ่ายเงินตอบแทนเป็นรายวันตามที่ผล
เฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ โดยคานวณจากเงินรายเดือนที่ได้รับอยู่ในเดือนสุดท้ายก่อนออกจากกอง
ประจาการหรือประจาการ ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันรายงานตัวจนถึงวันเดินทางกลับภูมิลาเนาทหาร
หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ก็ให้ปรับเท่ากับอัตราปัจจุบัน
ผู้ถูกเรียกซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน แต่ไม่มีเงินราย
เดือนสาหรับคานวนได้ก็ให้คานวนจากเงินเดือนชั้นต่าสุดในชั้นยศนี้
๕๒.๒ ผู้ถูกเรียกซึ่งเคยเป็นทหารกองประจาการ หรือเคยเป็นทหาร
ประจาการและมีเบี้ยหวัดหรือบานาญแต่ไม่เป็น
๕๒.๒.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือคนงานของส่วนราชการ
๕๒.๒.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลง
กับการทรวงการคลัง สาหรับผู้ที่ถูกเรียกเกินกว่า ๑๕ วัน จะจ่ายเงินตอบแทนเป็นรายวันตามผล
เฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ โดยคานวณจากเงินรายเดือนที่ได้รับอยู่ในเดือนสุดท้ายก่อนออกจากกอง
ประจาการหรือประจาการ ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันรายงานตัวจนถึงวันเดินทางกลับภูมิลาเนาทหาร
หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ก็ให้ปรับเท่ากับอัตราปัจจุบัน
๕๒.๓ ผู้ถูกเรียกซึ่งเคยเป็นทหารกองประจาการ หรื อเคยเป็นทหาร
ประจาการและมีเบี้ยหวัดหรือบานาญ แต่เป็น
๕๒.๓.๑ ลูกจ้าง หรือคนงานของส่วนราชการ
๕๒.๓.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ส่วนเงินรายเดือนหรือค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๒.๔ ผู้ถูกเรียกซึ่งเคยเป็นทหารกองประจาการ หรือเคยเป็นทหาร
ประจาการและเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลังส่วนเงินรายเดือนปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๒.๕ ผู้ถูกเรียกซึ่งไม่เคยเป็นทหารกองประจาการ ไม่เคยเป็นทหาร
ประจาการ แต่เป็น
๕๒.๕.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือคนงานของส่วนราชการ
๕๒.๕.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ส่วนเงินรายเดือนหรือค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม

๕๒.๖ ผู้ถูกเรียกซึ่งไม่เคยเป็นทหารกองประจาการ ไม่เคยเป็นทหาร
ประจาการ และไม่เป็น
๕๒.๕.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือคนงานของส่วนราชการ
๕๒.๕.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยตกลงกับการ
ทรวงการคลัง สาหรับผู้ถูกเรียกเกินกว่า ๑๕ วัน จะจ่ายเงินตอบแทนเป็นรายวันตามผลเฉลี่ยของ
เดือนนั้น ๆ โดยคานวณจากอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพลทหาร นายทหารประทวนหรือนายทหาร
สัญญาบัตรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันรายงานตัวจนถึงวันเดินทางกลับภูมิลาเนาทหาร
ข้อ ๕๓ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรือผู้เข้า
รับการระดมพลให้ถือปฏิบัติดังนี้
๕๓.๑ ผู้ ถู ก เรี ย กหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การระดมพล ซึ่ ง เคยเป็ น ทหารกอง
ประจาการ หรือเคยเป็นทหารประจาการ แต่ไม่มีเบี้ยหวัดหรือบานาญและไม่เป็น
๕๓.๑.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือคนงานของส่วนราชการ
๕๓.๑.๒ พนักงาน ลูกจ้าง คนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ า ยเบี้ ย เลี้ ย งให้ เ ท่ า กั บ ทหารกองประจ าการหรื อ ทหาร
ประจาการปัจจุบัน ตาม อัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รับการเรียกพลหรือรับการ
ระดมพล ส่วนเงินตอบแทน ในขั้นแรกจะจ่ายให้เป็นรายเดือนเท่าที่ได้รับอยู่ในเดือนสุดท้ายก่อน
ออกจากกองประจาการ หรือประจาการ ตามผลเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
เงินเดือน ก็ให้ปรับเท่ากับอัตราปัจจุบัน
ผู้ถูก เรียกหรือผู้เข้ ารับ การระดมพล ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหาร
ประทวน แต่ไม่มีเงินรายเดือนสาหรับคานวณได้ ในขั้นแรกจะคานวณจากเงินเดือนขั้นต่าสุดในชั้น
ยศนั้น
๕๓.๒ ผู้ ถู ก เรี ย กหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การระดมพล ซึ่ ง เคยเป็ น ทหารกอง
ประจาการ หรือเคยเป็นทหารประจาการ และมีเบี้ยหวัดหรือบานาญแต่ไม่เป็น
๕๓.๒.๑ ข้าราชการ ลูกจ้างหรือคนงานของส่วนราชการ
๕๓.๒.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรือทหารประจาการ
ปัจจุบัน ตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รับการเรียกพล หรือ รับการระดมพล
ส่วนเงินตอบแทน ในขั้นแรกจะจ่ายให้เป็นรายเดือนเท่าที่ได้รับอยู่ในเดือนสุดท้ายก่อนออกจากกอง
ประจาการ หรือประจาการ ตามผลเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ก็
ให้ปรับเท่ากับอัตราปัจจุบัน
๕๓.๓ ผู้ ถู ก เรี ย กหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การระดมพล ซึ่ ง เคยเป็ น ทหารกอง

ประจาการ หรือเคยเป็นทหารประจาการ และมีเบี้ยหวัดหรือบานาญ แต่เป็น
๕๓.๓.๑ ลูกจ้างหรือคนงานของส่วนราชการ
๕๓.๓.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ า ยเบี้ ย เลี้ ย งให้ เ ท่ า กั บ ทหารกองประจ าการ หรื อ ทหาร
ประจาการปัจจุบัน ตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รับการเรียกพลหรือรับการ
ระดมพล ส่วนเงินรายเดือนหรือค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๓.๔ ผู้ ถู ก เรี ย กหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การระด มพล เคยเป็ น ทหารกอง
ประจาการ หรือเคยเป็นทหารประจาการ และเป็นข้าราชการ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรือทหาร
ประจาการปัจจุบันตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รับการเรียกพลหรือรับการ
ระดมพล ส่วนเงินรายเดือนปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๓.๕ ผู้ ถู ก เรี ย กหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การระดมพล ซึ่ ง ไม่ เ คยเป็ น ทหารกอง
ประจาการ ไม่เคยเป็นทหารประจาการ แต่เป็น
๕๓.๕.๑ ข้าราชการ ลูกจ้างหรือคนงานของส่วนราชการ
๕๓.๕.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรือทหารประจาการ
ปัจจุบันตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ รับการเรียกพลหรือรับการระดมพล
ส่วนเงินรายเดือนหรือค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๓.๖ ผู้ ถู ก เรี ย กหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การระดมพล ซึ่ ง ไม่ เ คยเป็ น ทหารกอง
ประจาการ ไม่เคยเป็นทหารประจาการ และไม่เป็น
๕๓.๖.๑ ข้าราชการ ลูกจ้างหรือคนงานของส่วนราชการ
๕๓.๖.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรือทหารประจาการ
ปัจจุบันตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รับการเรียกพลหรือรับการระดมพล
ส่วนเงินรายเดือนในขั้นแรกให้เท่ากับเงินเดือนของทหารในขั้นต่าสุดของอัตราที่บรรจุ
ข้ อ ๕๔ ผู้ ถู ก เรี ย กหรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การระดมพลเกิ น กว่ า ๑๕ วั น ซึ่ ง มี
คุณลักษณะและคุณวุฒิที่ทางราชการทหารพึ่งประสงค์ และบรรจุไว้ในตาแหน่งที่ต้องใช้คุณวุฒินั้น
ๆ ทางราชการจะจ่ายเงินตอบแทนเป็นรายวันตามผลเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ โดยคานวณจากเงินราย
เดือนที่ควรจะได้รับตามหลักเกณฑ์ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม ตั้งแต่วันปฏิบั ติ
หน้าที่ตามคุณวุฒิ
ข้อ ๕๕ ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้จ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงใน

การเดินทางมายังที่รายงานตนและกลับภูมิลาเนาทหารให้แก่ผู้ถูกเรียกพล หรือผู้เข้ารับการระดมพล
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ค่าเช่าที่พักแรมในกรณีที่ผู้ถูกเรียกพลหรือผู้เข้ารับการระดมพลจาเป็นต้อง เดินทางมาก่อน
กาหนด ให้จ่ายค่าเช่าที่พักในระหว่างการเดินทางหรือรอคอยวันรายงานตนได้ไม่เกิน ๓ วัน ตาม
อัตราที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๕๖ เงินเบี้ยหวัด บานาญ ของผู้ถูกเรียก หรือระดมพลให้ถือปฏิบัติดังนี้
๕๖.๑ ผู้ถูกเรียกพลคงได้รับต่อไปตามเดิม
๕๖.๒ ผู้ถูกระดมพลให้งด
ข้อ ๕๗ บาเหน็จความชอบ ให้ปูนบาเหน็จความชอบแก่ผู้ถูกเรียกพลหรือผู้
เข้ารับการระดมพลตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคคลนอกสังกัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมจะแจ้งไปยังสังกัดเดิมนั้น ๆ เพื่อขอให้เลื่อนให้
ข้อ ๕๘ เครื่องแต่งกายและเครื่องนอน
๕๘.๑ ผู้ถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ไม่จ่ายให้
๕๘.๒ ผู้ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ให้จ่ายยืมเพื่อใช้ระหว่างรับการฝึก
ได้ตามความจาเป็นโดยพิจารณาระยะเวลาที่ให้อยู่รับการฝึกกับระเบียบการจ่ายเครื่องแต่งกายและ
เครื่องนอนให้แก่ทหารกองประจาการประกอบนั้น
๕๘.๓ ผู้ถูกเรียกพลเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม หรือผู้เข้ารับการระดม
พลให้จ่าย เช่นเดียวกับทหารกองประจาการ โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดเตรียม
เครื่องแต่งกาย และเครื่องนอน ไว้พร้อมที่จะจ่ายได้

หมวด ๑๐
การรับพล
ข้อ ๕๙ เรื่องสาคัญในการรับพลได้แก่ สถานที่ ชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธี
รับพลและเอกสารในการรับพล
ข้อ ๖๐ สถานที่ที่ใช้ในการรับพล ได้แก่ ที่ชุมพล และสถานที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล
๖๐.๑ ที่ชุมพล เป็นสถานที่ที่กาหนดให้ผู้ถูกเรียกไปรายงานตนเอง
เพื่ อรับ การดาเนิน กรรมวิธีใ นขั้ นต่อไป และให้อยู่ ใ นบริ เวณที่ ตั้ง หน่วยทหาร หากจ าเป็นอาจ

ก าหนดให้ อ ยู่ ใ นบริ เ วณอื่ น ก็ ไ ด้ แต่ จ ะต้ อ งเป็ น สถานที่ ก ว้ า งขวางเพี ย งพอ มี เ ส้ น ทางเข้ า ถึ ง
โดยสะดวก
๖๐.๒ สถานที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล เป็นสถานที่ที่กาหนดขึ้นใน
บริเวณที่ชุมพลเพื่อดาเนินกรรมวิธีรับผู้ถูกเรียกโดยเฉพาะซึ่งอาจจัดขึ้นหลายสายตามจานวนที่ผู้ถูก
เรียกจะเข้ารายงานตน โดยปกติแล้วสายหนึ่ง ๆ ไม่ควรดาเนินกรรมวิธีรับผู้ถูกเรียกเกินกว่า ๓๐๐
คนและแต่ละสายต้องจัดให้ที่รับรายงานและตรวจสอบบัญชี ที่ตรวจสอบการเดินทาง ที่ตรวจ
ร่างกาย และที่ตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย
ข้อ ๖๑ ชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่รับคนที่แยกกันทางานเป็นชุดตามสายต่าง ๆ ในบริเวณสถานที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล
ตามที่กาหนดในข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓ ให้แต่ละสายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
๖๑.๑ หัวหน้าชุด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในชุด
ของตน
๖๑.๒ เจ้าหน้าที่แนะนา มีหน้าที่แนะนาและจัดผู้ถูกเรียกผ่ านเข้ารับ
การดาเนินวิธีให้ถูกต้องตามสายที่จัดขึ้น และควบคุมมิให้ผู้ถูกเรียกผ่านเข้ารับการดาเนินกรรมวิธี
คราวหนึ่งเป็นจานวนมากจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน
๖๑.๓ เจ้าหน้าที่รับรายงาน โดยปกติในสายหนึ่ง ๆ มีเจ้าหน้ าที่รับ
รายงาน ๒ คนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๖๑.๓.๑ เจ้าหน้าที่คนแรก มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ถูกเรียกกับ
บัญชีเรียกพลเพื่อให้ถูกต้องตรงกัน ถ้าเป็นการเรียกพลที่กระทาโดยวิธีออกหมาย ก็ให้รับหมายจาก
ผู้ถูกเรียกมาประทับตรารับรายงาน (ตพ.๒๔) และลงรายมือชื่อกากับไว้ในหมายแล้วคืนให้เจ้า
ตัวรับไป ส่วนสมุดประจาตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ และหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) หรือ
ใบสาคัญทหารกองเกินและใบสาคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๙) ให้เรียกเก็บไว้ เพื่อ
ประทับตราบันทึกเพิ่มเติม (ตพ.๒๕) ในภายหลัง
๖๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่คนที่ ๒ มีหน้าที่ส อบถามและบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความเป็นอยู่ของผู้ถูกเรียก เพื่อจะได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายหนังสือ
รับรองการปฏิบัติราชการทหารและการเบิกจ่ายเงิน (ตพ.๒๑) หนังสือขอความร่วมมือในการจ่าย
เงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.๒๒) ใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.๒๓) และอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถูกเรียกได้
ต่อไปในภายหลัง สาหรับแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและความเป็นอยู่ของผู้ถูกเรียก ให้แต่
ละกองทัพกาหนดขึ้นได้ตามความจาเป็น
ข้อมูลและสภาพความเป็นอยู่ของผู้ถูกเรียกนี้ ให้เก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการจังหวัด
ทหารบกที่ดาเนินการเรียก ๑ ชุด และจัดส่งไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับหน่วยที่รับทหาร
ซึ่งมีหน้าที่ออกหนังสือตาม แบบ ตพ.๒๑,๒๒ และ ๒๓ อีก ๑ ชุด

๖๑.๔ จ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางมีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บบัตร
โดยสารยานพาหนะส่วนที่ ๑ กับบัตรโดยสารพาหนะที่ไม่ได้ใช้ และสอบถามการเดินทาง เพื่อ
บันทึกลงในบัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
๖๑.๕ เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย มีหน้าที่ตรวจร่างกายของผู้ถูกเรียกแล้ว
บันทึกผลไว้ ถ้าบุคคลใดพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ก็ให้
ดาเนินการปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แล้วแต่กรณี
๖๑.๖ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย มีหน้าที่วัดหรือ
ทดลองขนาดเครื่องแต่งกายและบันทึกผลไว้สาหรับหาสถิติ หรือใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเครื่องแต่ง
กายต่อไป ถ้าจะต้องมีการจ่ายเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้ถูกเรียกด้วย ก็ให้ลงรายการในบัตรบันทึกขนาด
เครื่องแต่งกาย ( ตพ. ๒๖ ) แล้วมอบให้ผู้ถูกเรียก เพื่อให้หน่วยที่รับตัวจ่ายเครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง
๖๑.๗ เจ้าหน้าที่รับคน มีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้แล้วในข้อ ๑๒.๓
ข้อ ๖๒. เอกสารในการรับและส่งพล ให้ใช้บัญชีเรียกพล (ตพ. ๘) ตามข้อ
๓๒. โดยจังหวัดทหารบกจัดทาเป็นสังกัด ๆ ละ ๒ ชุด เพื่อใช้ตรวจสอบในการดาเนินกรรมวิธี
รับพล ๑ ชุด และใช้เป็นบัญชีส่งพลพร้อมกับมอบตัวคนให้แก่เจ้าหน้าที่รับคน ๑ ชุด โดยให้
แยกการปฏิบัติแต่ละชุดออกดังนี้
๖๒.๑ ชุดที่ใช้ตรวจสอบในการดาเนินกรรมวิธีรับพล
๖๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่รับรายงานเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๖๑.๓
แล้วให้ส่งบัญชีนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางเพื่อดาเนินการต่อไป
๖๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางเมื่อได้เนินการตาม
ข้อ ๖๑.๔ แล้วให้ส่งบัญชีนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ที่ตรวจร่างกายเพื่อดาเนินการต่อไป
๖๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ
๖๑.๕ แล้วให้ส่งบัญชีนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกายเพื่อดาเนินการตามข้อ
๖๑.๖ ต่อไป
๖๒.๒ ชุดที่ใช้เป็นบัญชีส่งพล ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดดาเนิน
กรรมวิธีรับพลคัดรายการต่าง ๆ จากบัญชีชุดที่ใช้ในการตรวจสอบในการดาเนินกรรมวิธีรับพลให้
ครบถ้วนและตรงกัน กับให้หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพลและเจ้าหน้าที่รับคนลงชื่อรับส่ง
ในบัญชีทั้ง ๒ ชุด ไว้เป็นหลักฐานเสร็จแล้วจึงมอบบัญชีพร้อมด้วยตัวคนให้แก่เจ้าหน้าที่รับคนไป
ข้อ ๖๓ การดาเนินการของจังหวัดทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ต้อง
เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะทาการรับพลและให้ความสะดวกแก่ผู้ถูกเรียกให้มากที่สุดเท่าที่

จะทาได้และอานวยการให้การดาเนินกรรมวิธีรับพลเรียบร้อยและเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว เรื่อง
สาคัญได้แก่
๖๓.๑ การจัดการให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ถูกเรียก รวมทั้งที่พัก
สาหรับผู้ถูกเรียกบางคนที่จาเป็นต้องพักค้างคืนก่อนวันรายงานตนเองและหลังวันปลดปล่อยอีกด้วย
๖๓.๒ การชี้แจงความจาเป็นของทางราชการทหารแก่ผู้ถูกเรียก อาจ
ชี้แจงก่อนหรือหลังการดาเนินกรรมวิธีรับพลก็ได้

หมวด ๑๑
การปลดปล่อยผู้ถูกเรียกกลับภูมิลาเนาทหารและการราบงานผล
ข้อ ๖๔ วิธีปฏิบัติในการปลดปล่อยผู้ถูกเรียกกลับภูมิลาเนาทหาร
๖๔.๑ การปลดปล่อยผู้ถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบกลับภูมิลาเนาทหารให้
กองบัญชาการทหารสูงสุด จังหวัดทหารบก กรมกาลังพลทหารเรือ หรือกรมกาลังพลทหารอากาศ
ดาเนินการดังนี้.๖๔.๑.๑ ประชุมชี้แจงผลการเรียกแก่ผู้ถูกเรียก
๖๔.๑.๒ จ่ายคืนหลักฐานทหารนอกประจาการหรือทหาร
กองเกิน ได้แก่หมายเรียก (ตพ.๑๓) สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสาคัญ (
แบบ สด ๘ ) ใบสาคัญ (แบบ สด ๙) ฯ ล ฯ
๖๔.๑.๓ จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและค่าพาหนะ ห้ามเรี่ยไรจากผู้ที่ถูกเรียก
ไม่ว่าด้วยวิธีการหรืออุบายใด ๆ
๖๔.๑.๔ จ่ายของต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบให้
๖๔.๑.๕ ปล่อยตัวกลับภูมิลาเนาทหาร
๖๔.๒ การปล่อยผู้ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ผู้ถูกเรียกพลเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อม และผู้เข้ารับการระดมพลกลับภูมิลาเนาทหาร ให้เป็นหน้าที่หน่วยรับพล
ดาเนินการดังนี้
๖๔.๒.๑ ก่อนวันปล่อยตัว ๑ วัน
๖๔.๒.๑.๑ เรียกเก็บอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย

๖๔.๒.๑.๒ จ่ า ยเงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ตอบแทน ค่ า เลี้ ย งดู แ ละค่ า
พาหนะ ห้ามเรี่ยไรจากผู้ถูกเรียกพล หรือผู้เข้ารับการระดมพลไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรืออุบายใด ๆ
๖๔.๒.๑.๓ บันทึกรายละเอียดลงในสมุดประจาตัวทหารกองหนุน
๖๔.๒.๑.๔ ประชุมชี้แจงผลการเรียกแก่ผู้ถูกเรียก
๖๔.๒.๑.๕ จ่ายของต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบให้
๖๔.๒.๑.๖ จัดให้มีการเลี้ยงและการรื่นเริงตามสมควร
๖๔.๒.๒ ในวันปล่อยตัว
๖๔.๒.๒.๑ เรียกเก็บเครื่องนอน
๖๔.๒.๒.๒ จ่ายคืนหลักฐานทหารนอกประจาการหรือ
ทหารกองเกิน ได้แก่ หมายเรียกพล ( ตพ. ๑๓ ) สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และ
หนังสือสาคัญ ( แบบ สด. ๘ ) ใบสาคัญ ( แบบ สด. ๙ ) ฯลฯ
๖๔.๒.๒.๓ ปล่อยตัวกลับภูมิลาเนาทหาร
ข้อ ๖๕ การรายงานผลการเรียกพลหรือการระดมพล
๖๕.๑ การเสนอรายงาน ให้เสนอรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยแยกรายงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๖๕.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลหรือการระดมพล ( ตพ.
๒๐ ) ให้จังหวัดทหารบกที่เรียกพลหรือระดมพลรายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพบก
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการรับพลครั้งนั้นแล้ว และให้กองทัพบกรายงานให้
กองบัญชาการทหารสูงสุดทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันได้รับรายงานจากจังหวัดทหารบกหาก
มีการเรียกพลหรือระดมพล ให้ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศด้วย ก็
ให้กองทัพบกแจ้งผลการปฏิบัติการเรียกพล หรือการระดมพลให้กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันได้รับรายงานจากจังหวัดทหารบก
เช่นเดียวกันด้วย
ข้อความใดใน ตพ. ๒๐ ที่ไม่สามารถรายงานได้ภายในกาหนดตามความในวรรค
แรก เนื่องจากรายละเอียดต่าง ๆ จะทราบได้สมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นการปลดปล่อยผู้ถูกเรียกให้รายงาน
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการปลดปล่อยผู้ถูกเรียก ในกรณีที่จังหวัดทหารบกมิใช่เป็นผู้
ปฏิบัติ แต่หน่วยทหารเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของหน่วยรับพลต้องแจ้งรายละเอียดในส่วนที่
หน่วยรับทหาร เป็นผู้ปฏิบัติให้จังหวัดทหารบกทราบ
๖๕.๑.๒ รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลหรือการระดมพลให้
เป็นไปตามแบบรายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลหรือการระดมพล (ตพ.๒๐)

ข้อ ๖๖ รายงานผลการฝึกอบรม ให้หน่วยที่ทาการฝึกอบรมรายงานตามสาย
การบังคับบัญชาจนถึง กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้น
การฝึกอบรมแล้ว และกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ รายงานให้กองบัญชาการทหาร
สูงสุดทราบภายใน ๓๐ วัน แต่ถ้าหน่วยที่ทาการฝึกอบรมนั้นเป็นหน่วยภายในกองบัญชาการทหาร
สูงสุด ก็ให้ส่งรายงานผลการฝึกอบรมตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองบัญชาการทหารสูงสุด
ภายใน ๑๕ วัน
รายงานผลการฝึกอบรม ให้ประกอบด้วยรายละเอียดตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กาหนด

หมวด ๑๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๖๗ การลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียกพลให้ผู้มีอานาจออก
เอกสารประทับตรารายมือชื่อแทนการลงลายมือชื่อได้ทั้งนี้ยกเว้นเอกสารทางการเงิน
ข้อ ๖๘ แบบ ตพ. ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๖๙ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพลทั้งหมด จะให้ทราบได้เฉพาะผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

หมวด ๑๓
กาหนดวันใช้ข้อบังคับ
ข้อ ๗๐ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

(ลงชื่อ) พลเอก บ.

วรรณมาศ

( บุลศักดิ์ วรรณมาศ )
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ใช้อานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือปรับปรุงข้อบังคับทหารว่า
ด้วยการเตรียมพล เนื่องจากข้อบังคับทหารว่าด้วยการเตรียมพล ๘๑ และข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้อบังคับทหารบกว่าด้วยการเตรียมพล ๘๑(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้
ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว และใช้บังคับเฉพาะกองทัพบกเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
วิวัฒนาการของกิจการทหารในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงใหม่โดยให้ใช้บังคับทั้งกองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

